
UCHWAŁA NR XLVIII/311/18
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Biała Marianna".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zmianami) Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustanawia się 
użytek ekologiczny o nazwie "Biała Marianna".

2. Użytek ekologiczny opisany w ust. 1 znajduje się na działce nr 150/4, obręb Stronie Wieś, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Omya Sp. z o.o. o powierzchni 46,0067 ha.

3. Granice użytku określa mapa, stanowiąca załącznik do uchwały.

4. Użytek ekologiczny opisany w ust. 1 podlega ochronie ze względu na wysokie lub bardzo wysokie 
wartości przyrodnicze terenu.

§ 2. W stosunku do użytku ekologicznego ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.

§ 3. Nadzór na użytkiem ekologicznym sprawuje Omya Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
R. Wiktor

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 marca 2018 r.
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